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ஆசிரியர்  ொர்தவயில் 

 

ஒரு வித்தியாசோன, யாதார்தோன, அறிவியல்   சார்ந்த கருவவக் ககாண்ட ஒரு குறு 

நாவவை எழுத மவண்டும் என்பது என் நீண்ட காை ஆவச  நான் சிை   வாரங்களாகச்  

சிந்தித்தப்  மபாது எனக்கு மிகவும் கநருங்கிய கமனடிய   கவள்வள இனக் குடும்பம், 

என் வீட்டுக்கு வந்தார்கள்  அவர்கமளாடு அவர்களின் ேகள் மசராவும் வந்திருந்தாள்.  

அவளின் மதாற்றம் அவளின் தந்வத மபால் இருந்தது. படு சுட்டியான  கபண் 

குழந்வத. அவளுக்கு இரண்டு வயது இருக்கும். அங்கும் இங்கும் ஓடித்  திரிந்தாள். 

நான் மகட்ட மகள்விகளுக்கு பட் பட் என்று பதில் கசான்னாள். அந்த குழந்வதயின்  

சிரிப்பில் ஒரு கவர்ச்சி .எனக்குத் கதரியும் அந்த குழந்வதயின் தாய் சில்வியாவுக்கு 

மூன்று தடவவ கருச்சிவதவு நடந்தது  என்று. டாக்டர் அவளுக்குச் கசால்லி 

மபாட்டார் அவளின் கருப்வபயில் சிசு தங்காது என்று ,டாக்டரின் ஆமைாசவனப் 

படி ஒரு வாடவகத் தாய் மூைம் அவர்களின் ேரபணு உள்ள குழந்வத கிவடக்க 

வாய்ப்பு உண்டு என்பவத அறிந்தார்கள் . மசரா அவர்களுக்கு  வாடவகத் தாய் வழி 

மூைம் பிறந்தாள்    சில்வியாவிடம்  அவளின் வாடவகத் தாய் அனுபவம் பற்றி 

விசாரித்து அறிந்மதன். அவள் அதன் விபரத்வதச் சுருக்கோ எனக்கு கசான்னாள். 

அதுமவ  “ விவத” என்ற தவைப்பில் என் கற்பவனயில் விவதயிட்டு, துளிர்விட்டு, 

வளர்ந்து   இந்த குறு  நாவல் ரூபத்தில் உருவாகியது .இந்த குறு நால்,  அறிவியல், 

குடும்பம், தாயன்பு ஆகியவவ கைந்த கவத  . இது நடப்பது மிக அருவே. ேைடி 

என்ற சமூக  குற்றச்சாட்டில் இருந்து மீள இந்த வவத்திய முவற கபரிதும் உதவும். 

மேற்றகத்திய நாடுகளில் இந்த வவத்திய முவறவயச் சட்டமும் அனுேதித்துள்ளது. 

இைங்வகயிலும் இந்தியாவிலும் வாடவகத் தாய் முவற  மூைம் குழந்வத 

கபறுவவதச் சட்டம் அனுேதித்துள்ளது அவத வவத்து ஏகென்சி மூைம் நீரகம் . ஈரல் 

. கண் மபான்றவவ வியாபாரம்  கசய்வது மபால்,  வறுவே நிமித்தம் வாடவகத் தாய்  

வியாபாரம் நடக்கிறது  இந்த கவதவய இைங்வக சூழலிை எழுதி உள்மளன். 

கவதயில் வரும்  கபயர்கள் எவவரயும் குறிப்பிடுவதில்வை. முற்றிலும் புவனவு 
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உள்ளடக்கம் 

 

1 நாச்சிோர் மகாவிைடி தங்கராசு 

2 தங்கேணி 

3 வள்ளியம்ோள் 

4 திருேணம் 

5 கருச்சிவதவு 

6 வாடவகத் தாய் 

7 சத்திர சிகிச்வச 

8 வாரிசு பிறந்தது 

9 தாயன்பு 

  



அத்தியொயம் 1 

நொச்சிமொர் லகொவிேடி ைங்கரொசு 

 

யாழ்ப்பாணத்வத ஆரிய ேன்னர் அட்சி கசய்த காைத்திை  நல்லூர் கந்தசாமி 

மகாவிலுக்குச்  மசவவ கசய்ய பூோவை கட்டி விக்ரகத்வத அைங்கரிப்பவர்கள், 

சிவிவக தூக்குபவர்கள், நாதஸ்வரம் வித்துவான்கள் தட்டார் எனும் 

விஸ்வப்பிரம்ேகுை சிற்பிகள். வண்ணார், சவரத் கதாழில் கசய்பவர்கள் . மகாவில் 

பண்டாரிகள் (கபாக்கிஷத்தார்) உணவு தயாரிக்கும்  சவேயல்காரர், ேர மவவை 

கசய்யும் தச்சர்   மபான்ற பை கதாழில் கசய்பவர்கவளத் கதன் இந்தியாவில் இருந்து 

வரவவழத்தனர் அவர்கள் கவவ்மவறு ஊர்களில் கூட்டோய் வாழ்ந்தனர் அந்த ஊர் 

கபயரும் வீதியும் அமநகோகத் கதாழில் சார்ந்ததாக இருந்தது  உதாரணத்துக்கு 

தட்டார் கதரு , வண்ணார் பண்வண, சிவியார் கதரு, ககால்ைன் கைட்டி. கசடி கதரு 

பறங்கி கதரு ,தச்சன் மதாப்பு, பண்டாரக் குளம் மபான்றவவயாகும் . இவற்றின் 

கபயர்கள் இப்கபாதுகபரும் பாலும் ோறினாலும் இன்னும் சிைர் பவழய சாதி 

மபர்கவள வவத்மத மபசுவதுண்டு. 

       

கடவுள் சிவைகவளயும் ஆபரணங்கவளயும் வகயால்   உருவாக்கும்  கவையில்  

சிறந்தவர்களான தட்டார் என்ற விஸ்வப்பிரம்ேகுை சிற்பிகள் வாழ்ந்த இடம் 

நாச்சிோர் மகாவிைடி. இக் மகாவிவை   கபாதுவாக வண்வண ஸ்ரீ காோட்சி அம்பாள் 

ஆையம் என்றும் அவழப்பர் இைங்வகயின் வட பகுதியில் அவேந்துள்ள  

யாழ்ப்பாண ோநகரின் வடக்மக, வண்ணார்பண்வண என்ற ஊரில் காங்மகசன்துவற 

வீதியும் யாழ் பல்கவைக்கழகத்திற்குச் கசல்லும் வீதியாகிய கபான் இராேநாதன் 

வீதியும் இவணகின்ற இடத்திமை அவேந்திருக்கின்றது. 

  

ஆரம்பக் காைத்தில் ேருத ேரத்தடியில் ஆரம்பித்த மதவவத வழிபாடு, கபரு 

வளர்ச்சியவடந்து, நாளவடவில் ஆகே வழிபாட்வடக் ககாண்ட மகாயிைாக 

ோற்றேவடந்து உள்ளது. இந்த ஆையம் பத்கதான்பதாம் நூற்றாண்டின் 

பிற்பகுதியிமை “நாச்சிோர் மகாவில்” எனச் சிறப்பாக  அவழக்கப்பட்டது.  நாச்சிோர் 

மகாவில் கி.பி 1870 ம் ஆண்டு, விஸ்வப்பிரம்ேகுை சிற்பியாகிய கந்தர் என்பவரால் 

கல்லினால் கட்டப்பட்டதாக 1898 இல் யாழ்ப்பாண அரச அதிபரினால் 

கவளியிடப்பட்ட ஆையங்கள் பற்றிய ஒரு அரசாங்கக் குறிப்மபட்டிமை 



காணப்படுகிறது. நாச்சிோர் மகாவில் பற்றிய பை கர்ணபரம்பவரக் கவதகயான்று 

இப்பிரமதச ேக்களிவடமய மபச்சுவழக்கில் காணப்படுகிறது. 

ஆதிகாைத்தில் இப்பகுதியில் இருந்தகுளத்வதச் சுற்றி நாவல் ேரங்களும், ேருத 

ேரங்களும் சுற்றுப்புறங்களில் வயல்கவளிகளும் நிவறந்த மிகச்கசழிப்பான பரந்த 

பிரமதசோகக் காணப்பட்டது. இப்பகுதியில் சிவப்பிராேணர்களான 

விஸ்வப்பிரம்ேகுை ேக்கமள மிகவும் கசறிந்து வாழ்ந்தனர். 

பிரபை நவக வியாபாரி தங்கத்துவர, நாச்சிோர் மகாவிைடிவயப் பிறப்பிடோகக் 

ககாண்டவர். அவர் தங்கத்தில் நவக கசய்யும் கவைவய தன் தந்வத 

நவரத்தினத்திடம் கற்றவர். நவரத்தினத்தின் தந்வத ோணிக்கரத்தினம் 

இராமேஸ்வரத்வதப் பூர்வீகோகக் ககாண்டவர். 

 

பை திருேணங்களுக்கு கபான்னுருக்கி, தாலி கசய்து முள் முருக்வக  ேரத்தில்  

கன்னிக் கால் நட்ட  கபருவே தங்கத்துவரவயச்  மசரும். அவர் கசய்த தாலிவய 

அணிந்து திருேணம் கசய்த கபண்கள் குழந்வத கசல்வகங்கமளாடு சுேங்கலிகளாகச் 

சீரும் சிறப்புடன் வாழ்ந்தார்கள். அதனால் தங்கத்துவரயிடம்  கபான்னுருக்கி தாலி 

கசய்ய யாழ்ப்பாணத்தின் பை பகுதிகளில் இருந்து வந்தார்கள். தனக்கு உதவிக்கு 

தங்கத்துவர தன் இனத்தவர்கள்  இருவவர மவவைக்கு  வவத்திருந்தார். நவக  

கசய்யக் ககாடுத்த தங்கத்தில் கைவவ  இல்ைாேல் நவக கசய்து ககாடுத்து ேக்களின்  

நம்பிக்வகவய  கபற்றவர் தங்கத்துவர காைப் மபாக்கில்  யாழ்ப்பாணத்தில் கபாற் 

ககால்ைரின் உவறவிடோக விளங்கும் கன்னாதிட்டியில் ஒரு நவகக்கவடவய 

ஆரம்பித்து வியாபாரத்தில் கவற்றியும் கபற்றார் . அதன் பின் ஒரு முஸ்லீம் 

ோணிக்ககல் வியாபாரி ஒருவரின் கதாடர்பினால் ககாழும்பில் “நாச்சியார் தங்கம் 

ஹவுஸ்” என்ற கபயரில் ஒரு நவகக் கவடவய  புறக் மகாட்வடயில் உள்ள 

சீஸ்ட்ரீட்(Sea Street) யில் ஆரம்பித்து கபரும் கசல்வந்தர் ஆனார் . தன் ோேன் ேகள் 

ைட்சுமிவயத் திருேணம் கசய்த பின் அவரின் வணிகம் விரிவவடந்து ஒரு கீழக்கவர 

முஸ்லீமுடன் இவணந்து துபாயில் ஒரு நவகக் கவடவய தங்கத்துவர ஆரம்பித்தார்  

அவதத் கதாடர்ந்து சிங்கப்பூரிலும் ஒரு கவடக்கு உரிவேயாளர் ஆனார்.  

தங்கத்துவரக்குக் ககாழும்பில் இரண்டு வீடுகள் இருந்தன ஒன்று கறுவாக்காடு  

ககாழும்பு 7 யில் உள்ள பார்ன்ஸ் (Barnes Place) பிமைசிலும், ேற்றது  கவள்ளவத்வத 

இராேகிரிஷ்ணா வீதியிலும் இருந்தன . அமதாடு ேஸ்ககலியாவில் 100எக்கார் 

மதயிவைத் மதாட்டத்தில் பங்கும் இருந்தது,எவ்வளவு கசல்வம்  இருந்தும் 



தங்கத்துவர  எளிவேவயக் கவடப் பிடிப்பவர். முருக பக்தர் .மநர்வேயானவர்  

ஒவ்கவாரு கவள்ளிக்கிழவேயும் தவறாது மகாவிலுக்கு ேவனவிமயாடு மபாவது 

அவர் வழக்கம்.   ஈழப் மபாரில் பாதிப்பவடந்த  சிறுவர்களுக்கு  ஒரு அனாவத 

இல்ைம் முல்வைத்தீவில்  நடத்தி வந்தார் , தங்கத்துவரக்கும் ைட்சுமிக்கும் 

பிறந்தவள் ஒமர ேகள் தங்கேணி. அவள்  தான் உைகம் தங்கத்துவர தம்பதிகளுக்கு  . 

தங்கேணிவயச் கசல்ைோக ேணி என்று கபற்மறாரும்  இனத்தவர்களும்  

அவழப்பார்கள்.   

 

**** 

  



அத்தியொயம் 2 

ைங்கமணி  

 

தங்கத்துவர  குடும்பத்துக்கும் தங்கத்துக்கும் ஏமதா ஒரு விதத்தில் கதாடர்பு இருந்தது  

தங்கத்துவர குடும்பத்துக்குப்  பூராடம் 2-ம் பாதத்தில் ேகள்  தங்கேணி  பிறந்தாள். 

அவளின் ொதகத்வத ஊர் சதாசிவம் சாஸ்திரியிடம் காட்டி மகட்டமபாது அவர் 

பூராடம் 2-ம் பாதத்தில்  கபண் பிறந்ததால் த என்ற எழுத்தில் கபயர் கதாடங்குவது 

சாைச் சிறந்தது என்றார். அமதாடு உங்கள் ேகளுக்கு எழில் கசவ்வாய் இருப்பதால் 

கபாருத்தோன சாதகம் உள்ள ோப்பிள்வளவயப் பார்த்துச் கசய்து வவயுங்கள் 

அப்படி இருந்து அவள் வயிற்றில்  கரு தங்கும் சந்தர்ப்பம் மிகக் குவறவு. 

மகாவிலுக்குச் கசன்று இவள் கபயரில் ோதம் ஒரு முவற அருச்சிவன கசய்யுங்கள். 

சிை மவவை மதாஷம் நீங்கைாம்” என்றார் சாஸ்திரியார்:” என் ேகள் படித்து படம் 

கபறுவாளா”? ைட்சுமி மகட்டாள்... 

“முயற்சித்தால் பட்டம் கபறுவாள். சிை சேயம் காதல் திருேணம்  கசய்யும் வாய்ப்பு 

உண்டு. அதுேட்டுேல்ை இவளுக்கு பூேரங்கள் வளர்ப்பதில் அதிக ஆர்வம் இருக்கும் 

ஆனால் ல் உங்கள் ேகள் நடும் விவதகள் முவள விட்டு  வளருோ என்பது 

சந்மதகம்”: என்றார சதாசிவம் சாஸ்திரி.   

கைந்து ஆமைாசித்து ேகளுக்குத் தங்கேணி என்ற கபயர்  தங்கத்துவர தம்பதிகள். 

வவத்தனர் தங்கேணி சுேரான அழகி. ஐந்தடி எட்டு  அங்குைம் உயரம். நீண்ட 

கூந்தல். கேல்லிய உடல்.     கபற்மறாவர எதிர்த்துப் மபச ோட்டாள். 

பிைவர் வீதியில்(Flower road) உள்ள  மைடீஸ் கல்லூரியில்  கபற்மறார் அவவளப் 

படிப்பித்தனர் கல்லூரிக்கு காரில்  மபாய் வந்தாள் அவளின் கபாழுது மபாக்கு 

வீட்டில் உள்ள கதாட்டத்தில் ேைர்ச்கசடிகவள வளர்ப்பது. கர்நாடக இவச 

மகட்பதும் கதரிந்கதடுத்த தமிழ் சினிோ படங்கவள ேட்டுமே பார்ப்பாள் ஏ 

மைவலுக்கு மேல் கதாடர்ந்து படிக்க தங்கேணிக்கு  விருப்பமில்வை . தந்வத 

நடத்தும் அனாவதப் பிள்வளகள்  இல்ைத்துக்கு அவள் ஒரு மபாதும் கசன்றதில்வை  

. தான் கதரிந்து எடுத்த பணக்கார உயர் ேட்டத்து ோணவிகமளாடு ேட்டுமே அவள் 

பழகினாள்.      

 பதின்கரண்டு வயதில் தங்கேணி ருது வானதும்  இனத்தவர்கவளயும் 

நண்பர்கவளயும்   அவழத்து சிறப்பாக்கக் ககாழும்பு 7 பார்ன்ஸ் பிமைகில்  உள்ள 



தங்களின் தங்கப் பவனத்தில் பூப்பு நீராட்டு விழா  தங்கத்துவர  தம்பதிகள்    

நடத்தினார்கள்.   

குடும்பத்தில் அவள் ஒருத்தி ேட்டுமே பிள்வள என்பதால் மகட்டகதல்ைாம் 

அவளுக்குக் கிவடத்தது. பூந்மதாட்டம் கசய்வதில் அவளுக்கு ஆர்வம். ஆனால் 

அவள் நடும் கசடிகள் வளர்வதில்வை . விவதகள் நட்டால் துளிர் விட்டுவளராது. 

அது அவளுக்கு கபரும் கவவை    தன் கபற்மறாருக்குச் கசால்லி கவவைப் பட்டாள். 

தன் விரல்கள் பசுவே இல்ைாத விரல்கள் என்று கசால்லி குவறபடுவாள் . தனக்கு 

ஒரு கபாமிமனரியன் நாய் குட்டி  மவண்டும் என்று மகட்டதால்  அதிக விவை 

ககாடுத்து ஒரு குட்டிவய வாங்கி ககாடுத்கார் . அனால் அந்த குட்டி மூன்று 

ோதங்களுக்குள் இறந்து விட்டது. 

  தங்கத்துவர அவரின் ேஸ்ககலிய மதயிவைத் மதாட்டத்தில்  மவவை கசய்ய 

வள்ளியம்ோவின் கணவன்    இராவேயா  என்பவவன தங்கேணிக்கு உதவிக்குத் 

மதாட்டக்காரனாக நியமித்தார் . அவன் நட்ட விவதகள் கசடிகள் எல்ைாம் மவகோக 

வளர்ந்தன. தங்கேணி விவதகள் நாடுவதில்வை காரணம் அவவ அமனகோக முவள 

விடுவதில்வை   

கபண்களின் வாழ்வில் மிகப்கபரிய கனவு ேற்றும் இைட்சியோக இருக்கும் ஒரு 

விஷயம் தாய்வே என்பது தான். இந்த ேண்ணில் பிறந்த ஒவ்கவாரு கபண்ணுக்கும் 

தான் ஒரு உயிவரச் சுேந்து, அவத இவ்வுைகில் நல்ை முவறயில் கபற்று எடுத்து, 

வளர்த்து. ஆளாக்கி ஊர் கேச்ச குழந்வத வாழ மவண்டும் என்ற ஆவச இருக்கும். 

 

இந்த முழு ஆவசயும் நிவறமவற அடித்தளோக இருப்பது குழந்வத கருத்தரிப்பு 

ேற்றும் பிறப்பு. கபண் ஆனவள் தனக்குள் ஒரு உயிவரச் சுேந்து கபற்று எடுத்து 

வளர்க்க, கரு முதலில் உருவாக மவண்டும். ஆனால், பூமியில் பிறந்த எல்ைா 

கபண்களும் இந்த வரத்வதப் கபறுவதில்வை; பை கபண்களுக்கு ஒரு 

குழந்வதவயக் கருத்தரிக்க முடியாத நிவை, சிைருக்கு கரு உருவாகி வயிற்றில் 

தங்காத நிவை மபான்ற சூழல்கள் ஏற்படுகின்றன. கபண்கள் கருத்தரிக்க அடிப்பவட 

விஷயோக இருப்பது ோதவிடாய் தான்; ோதவிடாய் சுழற்சியில் ஏமதனும் 

குவறபாடு ஏற்பட்டால் அது கபண்களின் கருத்தரிக்கும் நிகழ்வவ பாதிக்கைாம். 

கபண்களுக்குச் சீரற்ற ோதவிடாய் சுழற்சி, தாேதோன ோதவிடாய் சுழற்சி, 

ோதவிடாய் ஏற்படாேல் இருப்பது மபான்ற நிவைகளின் காரணோகக் கருத்தரிப்பு 

ஏற்படுவதில் பிரச்சவன ேற்றும் பாதிப்பு மபான்றவவ ஏற்படைாம். கருப்வபயில் 



பிரச்சவன! கபண்களின் கருப்வபயில் ஏமதனும் மகாளாறு ஏற்பட்டாமைா, வலி, 

கட்டி, வீக்கம் மபான்ற பாதிப்புகள் ஏற்பட்டாமைா, கருப்வபயின் சுவர்களிலிருந்து 

உதிரப்மபாக்கு நிகழ்ந்தாமைா அது அவர்களுக்குக் குழந்வத பாக்கியம் 

உண்டாவதில்வை. மேலும் சிக்கவை ஏற்படுத்தைாம். எனமவ, வயிற்றில் கதாடர்ந்த 

வலி ேற்றும் கருப்வபயில் பிரச்சவனயிலிருந்தால் அதன் விவளவு ோதவிடாய் 

சுழற்சியில் கதன்படும். இந்த ோதிரியான காரணிகள் கபண்களின் கருத்தரிப்வபத் 

தடுக்கும் காரணங்களாக விளங்குகின்றன. இந்த பிரச்சிவனகள் தங்கேணிக்கு 

ஏற்பட்டு பை தடவவகள்  குடும்ப டாக்டரிடம் கசன்று இருக்கிறாள். 

அவவள பரிமசாதவனக்கு உட்படுத்த டாக்டவர பார்த்தமபாது தங்கேணியின் 

கருப்வபயில் சிறுசிறு கட்டிகள்  இருப்பதாய் கண்டு அவற்வற நீக்கினார், 

கருத்தரித்தால்  பிரச்சவன வரைாம் என் எச்சரித்து அனுப்பினார்   

**** 

  



அத்தியொயம் 3 

வள்ளியம்மொள் 

 

தங்கபவனத்தில் தங்கத்துவரயின் குடும்பத்தில் ஒருத்தியாகி  விட்டாள் ேஸ்ககலிய 

மதயிவைத் மதாட்டத்வதச் மசர்ந்த வள்ளியம்ோள். அவளுவடய தந்வத அந்த 

மதாட்டத்துக்   கண்காணி சின்னசாமி.  தங்கத்துவரக்கு மிகவும் மவண்டப் பட்டவன் 

சின்னசாமி.  வள்ளியம்ோள்  பிறந்தது ஹட்டனில்  அங்குள்ள பாடசாவையில் 

பத்தாம் வகுப்பு வவரபடித்தவள். இருபது வயதில் தன் ோேன் ேகன் 

இராவேயாவவ திருேணம் கசய்தாள். இராவேயா ேஸ்மகலிய மதயிவைத் 

மதாட்டத்தில் கேக்கானிக்காக சிை வருடங்கள் மவவை கசய்தவன்.  திருேணத்தின்  

பின்   வள்ளியம்ோள் கூடமவ அவளின் கணவன் இராவேயாவும்  தங்கபவனத்தில்  

அவுட் கஹௌசில் வாழ்ந்தனர்.  இராவேயா, வீட்டில் உள்ள மதாட்டத்வதக் 

கவனிப்பமதாடு தங்கத்துவர குடும்பத்துக்குக் கவடக்குப் மபாய் சாேன்களும் 

வாங்கி வருவான். அவனுக்கு கார் ஓட்டத் கதரிந்த படியால் தங்கத்துவரக்கு  

மதவவப் பட்ட மநரம் அவரின் கபன்ஸ் காரின்  டிவரவராகவும்  மவவை கசய்வான். 

வள்ளியம்ோளின் ஒரு ேகள்  கசல்ைம்ோ ேஸ்ககலிய மதயிவைத் மதாட்டத்தில் 

மவவை கசய்தாள். அவள் பாட்டனார் சின்னசாமி வீட்டில்  வசித்தாள்   தங்கேணிக்கு 

பூந்மதாட்டம் கசய்வதில் ஆர்வம் அதிகம். அது    அவளின் கபாழுது  மபாக்கு. 

இராவேயாவவ   அனுப்பி    அதிக விவை ககாடுத்து ேண்ணுக்கு உரமும் பைவித 

மராொ,  ஒர்கிட், மபாகன் வில்ைா  கசடிகளும். கிழங்கு வவக ேைர்ச் கசடிகவளயும்   

தன்  வீட்டுத் மதாட்டத்தில் இராவேயாவின் உதவிமயாடு நடுவாள். அவள் 

விவதக்கும் விவதகளும்  கசடிகளும் வளர்ந்து ேைர். விடுவதில்வை  அது 

அவளுக்குப் புதிராக இருந்துது., அதனால் இராவேயாவின் உதவிவய நாடுவாள். 

அவன் எது நட்டாலும் கவகு விவரவில்  முவள விட்டு வளர்ந்து ேைரும். அதன் 

காரணத்வத தங்கேணியால் புரிந்துககாள்ள  முடியவில்வை . அவத பற்றி தன் 

தாயிடம் அவள் குவறபட்ட கபாது ைட்சுமிக்குச் சாஸ்திரி சதாசிவம் கசான்னது 

நிவனவுக்கு  வந்தது . அப்மபாது அவர் கசான்னது மபால் இவள் வயிற்றில் குழந்வத 

தங்காதா?. அவத ேகளுக்கு ைட்சுமி கசால்ைவில்வை   ஒர்க்கிட் கசடிவய வளர்க்க 

மிகவும் கபாறுவே மவண்டும். ஒரு கசடி முவளத்து பூ பூக்க, ஐந்து முதல் ஏழு 

வருடங்கள் வவர ஆகும். ஒர்க்கிட் கசடிகள் ஒரு நாணய அளவிலிருந்து சிை நூறு 

கிராம் எவட வவர காணப்படுகின்றன. உைகின் மிகச் சிறிய ஒர்க்கிட், ‘பிளாடிஸ்டீல்’ 

என்ற இனத்வதச் மசர்ந்தது. இதன் பூக்கள் 2 மி.மீ. அளமவ இருக்கும். 



ஒர்க்கிட்டில் இரண்டு வவக உண்டு. சிை வவக ஒர்க்கிட்கள் ஒட்டுண்ணிகளாக 

வளரும். கிழங்கு வவக ஒர்க்கிட்களும், பாவற மேல் வளரும் ஒர்க்கிட்களும் 

இறந்தவற்றிலிருந்து சத்துகவள எடுக்கும் ஒர்க்கிட் இனங்களும் உள்ளன. இவவ 

பற்றிய நூல்கவள  அதிக விவை ககாடுத்து வாங்கி தங்கேணி படித்தாள். ககாழும்பு 

ஒர்க்கிட் கிளப்பில் அங்கதினராக் இருந்தாள். இந்த கிளப்  பணக்காரப் கபண்களால் 

நடத்தப் படுவது 

ைட்சுமிக்கு ேகளின் மபாக்கு பிடிப்பதில்வை  தன் கணவனின் அன்பு ேகள் 

என்பதால் அவள் கசய்யும் சிை தவறுகவளப் கபாறுத்துக் ககாள்வாள் .சிை சேயம் 

வள்ளியம்ோவள அவள் நடத்தும் விதம் ைட்சுமிக்கு பிடியாது. சவேயல் சம்பந்தப் 

பட்ட விசயங்கவள  வள்ளியம்ோமவாடு தங்கேணி மபச ைட்சுமி விட ோட்டாள்  

வள்ளியம்ோவும் சின்ன எெோட்டிமயாடு கவனோகப் பழகினாள். தனக்கு  

மவண்டியவத  எெோட்டி ைட்சுமியிடம்  மகட்டு வாங்கிக்ககாள்வாள். ைட்சுமி 

அவளுக்குத் தாய் மபால் இருந்தாள். வருடத்துக்கு ஒரு தடவவ சிை நாட்கள் 

ேஸ்மகலியா கசன்று ேகமளாடு இருந்து வருவாள். கசல்ைம்ோவும் சிை நாட்கள்  

ககாழும்புக்கு வந்து தாயுடன் சிை நாட்கள்  நிற்பாள் . அப்மபாது தங்கேணி 

அவமளாடு அதிகம் மபச ோட்டாள் மவவைக்காரி ேகமளாடு தனக்கு  என்ன மபச்சு 

இருக்கிறது என்பது அவள் எண்ணம் . கசல்ைம்ோவும் முடிந்தளவு தங்கேணிமயாடு 

அதிகம் மபசுவவதத் தவிர்த்தாள். தங்கேணி  கசால்லும் மவவைவய ேறுமபச்சு 

இல்ைாேல் கசய்வாள். 

 

***** 

 

  



அத்தியொயம் 4 

திருமணம்  

 

இருபத்திகயாரு வயதுவடய தங்கேணிக்குச் கசவ்வாய் மதாஷம் உள்ள ஒரு படித்த 

வபயனின் ொதகம் கலியாணத் தரகர் சாமி ககாண்டு வந்தார். சாமியிடம் எல்ைா 

பணக்கார கபண்களின் ொதகங்களும் இருந்தன ஒரு நாள் சாமி  ொதகங்கள் உள்ள 

தனது வபயுடன் தங்கத்துவரயின் வீட்டுக்குப் மபானார். அவருக்குத் கதரியும் 

தங்கேணிக்குப் கபாருத்தோன ோப்பிள்வள ஒழுங்கு கசய்தால் தங்கத்துவரயிடம் 

நல்ை தரகுத்கதாவக கபறாைாம் என்று.    

“வாரும் சாமி. என்ன கன காைம் உம்வே இந்த வீட்டுப் பக்கம் காமணாம் ஏதாவது 

நல்ை  கசய்திமயாடு வந்திருக்ககிறீர் மபாைத்  கதரிகிறது” தங்கத்துவர கசான்னார் 

“ஓம் ஐயா. உங்கள் ேகளுக்கு ோப்பிள்வள மதடுவது கபரிய கஷ்டம்,  பிள்வள 

தங்கேணியின்  சாதகம் சரியான பாவம் கூடிய சாதகம் கண்டியமளா,  அமதாடு 

உதயத்தில் கசவ்வாய் மவறு. பிறகு கபாருத்தம் இல்ைாத ோப்பிள்வள பார்த்துச் 

கசய்து வவத்தால் என்ன நடக்குமோ கதரியாது. எனக்கு ஒரு  நல்ை கபாருத்தோன 

சாதகம் ஓன்று  கிவடத்திருக்கும் அதாவை தான் வந்தானான்.  இந்தாருங்மகா 

கபடியனின் படமும் விபரமும், ொதகமும் ” படத்வதயும் விபரத்வதயும் 

ொதகத்வதயும்   தங்கத்துவரயிடம்  சாமி ககாடுத்தார்  . 

படத்வதயும் ொதகப் கபாருத்தத்வத  வாங்கி பார்த்துவிட்டுத் தங்கத்துவர தன் 

ேவனவி ைட்சுமியிடம்    ககாடுத்தார் . 

“கபடியனின் மதாற்றம் பிவழயில்வை. என் ேகள் தங்கேணிக்கு 

முதலில்கபடியவன  பிடிக்க மவண்டும் . ொதகம் கபாருந்துமத”? 

“ஐயா கபாருந்தம் இல்ைாேல்   நான் உங்களிடம் வருமவமன. கபடியன்   

கபற்மறாருக்கு ஒமர  ேகன் சமகாதரிகள் இல்வை, அதனாவை அவனுக்குப் 

கபாறுப்பு இல்வை. வபயனின் கபயர் தர்ேலிங்கம். தர்ேன் என்று கூப்பிடுவினம்  

நல்ை குணோன கபடியன். சிககரட், குடிப் பழக்கம் இல்வை. கூட்டாளி ோர் 

குவறவு  குடும்பப் கபாறுப்பு கதரிந்தவன்   வயது இருபத்வதந்து. தகப்பன் ஓய்வு 

கபற்ற தவைவே ஆசிரியர், கபடியனின் தாய் மநர்சாக இருந்தவ. தட்டார் கதரு 

சந்திக்கு அருமக உள்ள சிங்கம் ோஸ்டருடவடய  வீட்டுக்கு பக்கத்தில் அவர்களின் 



வீடு இருக்கு .  கபடியன் ஒரு அகேரிக்கன் ககாம்பனியில் ோர்கடிங்  டிகரக்டராக 

இருக்கிறான். நல்ை சம்பளம் . சலுவககள். வாகனமும் ககாம்பனி ககாடுத்திருக்கு” . 

சாமி கசான்ன விபரம் மகட்டுத் தங்கத்துவரக்கும்   ைட்சுமிக்கு இடம் பிடித்துக் 

ககாண்டது    மேலும் சாமி கசான்ன விபரத்தின் படி கபடியன்  தங்கத்துவரக்குத் 

தூரத்துச் கசாந்தம். கபடியனின் பாட்டனார் அவவர மபால் கவள்ளவத்வதயில் 

நவகக் கவட வவத்திருந்தவர். உங்கள் வீட்டு ோப்பிள்வளயாக கபடியன் 

இருப்பான்   கபடியனின் படத்வதத்  தங்கேணிக்குக் காட்டி அவளின் சம்ேதத்வதப் 

கபற்று கபண் பார்க்கச் சரி என்றார்  தங்கத்துவர 

**** 

கபண்வணப் பார்க்கத் தர்ேன் தன் கபற்மறாமராடு வந்த மபாது ககாழும்பு ேகளிர் 

கல்லூரியில் படித்ததால்  கூச்சம் இன்றி அவமனாடு தங்கேணி மபசினாள். தன் 

பூந்மதாட்டத்வதக்  ககாண்டு மபாய் தர்ேனுக்குக் காட்டி அங்குப் பூத்து இருந்த 

ேைர்ச் கசடிகள் எல்ைாம் தான் நட்டவவ என்றாள். தனக்கு ஓர்கிட் மராொ கசடிகள்  

என்றால் பிடிக்கும் என்று அச் கசடிகள் பற்றிய விபரம் கசான்னாள்  தர்ேனின் 

கபற்மறாருக்கும் தங்கேணிவயப் பிடித்துக் ககாண்டது. ஒமர  ேகள் என்ற படியால் 

தர்ேலிங்கத்தின் கபற்மறார் மகட்ட சீதனத்வதக் ககாடுக்க தங்கத்துவர 

தயங்கவில்வை. கலியாண வீட்டுச் கசைவு தன் கபாறுப்பு என்றார்.   

தங்கேணியின்  திருேணம் ஹில்டன் மஹாட்டலில்(Hilton Hotel)  அதி விேர்வசயாக 

நடத்தி வவத்தார் தங்கத்துவர  . தங்கேணியும் தர்ேனும்  மதனிைவுக்குக் 

காஷ்மீருக்குப் ஒரு கிழவே மபாய் வந்தனர். தர்ேன் தங்கேணி மேல் அன்வபப் 

கபாழிந்தான் . அவளும் அவவன அத்தான்  அத்தான்  என்று சுற்றி வந்தானள் அவன் 

மகட்ட உணவவ வள்ளியம்ோவவ ககாண்டு சவேத்து ககாடுத்தாள்.. 

வள்ளியம்ோவின் சவேயல் தர்ேனுக்குப் பிடித்துக் ககாண்டது அவளின் அடக்கம் 

ஒடுக்கோன நடத்வத அவனுக்கு அவள் கேல் ேதிப்வபக் ககாடுத்தது . 

வள்ளியம்ோவுக்கு சிங்களம் மபசத் கதரியும் என்று கதரிந்தும் அப்பம், சீனி சம்பல், 

பிைாக்காய் கறி  கவுங், ைவரியல்  மபான்ற சிங்கள உணவுகவள தனக்குச் கசய்து 

தரும்படி மகட்பான் .அவளும் கசய்து ககாடுப்பாள் , 

“வள்ளி நீ எங்மக சிங்களம் மபச கற்றனி” தர்ேன் மகட்டான், அவன் ககாழும்பில் 

படித்த படியால் அவனுக்கும் ஓரளவுக்குச் சிங்களம் மபசத் கதரியும் “நான் பிறந்தது 

ஹட்டனில். அங்கு தான படித்மதன் அதனால்  சிங்களம் கதரியும்” என்றாள்  வள்ளி 

வள்ளியின் சிபார்சினால் தர்ேனும் தங்கேணியும் ஒரு கிழவே ஹாட்டனுக்கும் 



ேஸ்மகலியாவுக்கும் சிவகனாளி பாத ேவைக்கும் மபாய் வந்தனர் ேஸ்மகலியாவில் 

வள்ளியின் தந்வத கண்காணி சின்னசாமிவயயும் அவரின் ேவனவியும்  வள்ளியின் 

ேகள் கசல்ைோவவயும் சந்தித்தனர்.  

**** 

  



அத்தியொயம் 5 

கருச்சிதைவு  

 

திருேணோகி ஒரு வருடத்துக்குள்  தங்கேணி கற்போனது  தங்கராசு 

குடும்பத்தினர்களுக்கு கபரும் ேகிழ்ச்சி. 

தங்களுக்குக் ககாஞ்சி விவளயாட  ஒரு மபரமனா அல்ைது மபத்திமயா கிவடக்கப் 

மபாகிறது என்று அறிந்ததும் இரு பக்கத்து கபற்மறார்களும் அவதச்  சீக்கிரம் 

எதிர்பார்க்கவில்வை   அவர்களின்  ேகிழ்ச்சிவய அளவிட முடியாது  ைட்சுமி தன் 

ேகவள தங்கள் குடும்ப டாக்டர் மகசவனிடம் கூட்டிப் மபாய் தங்கேணி கற்போக  

இருக்கிறாளா என்பவதக் மகட்டாள் . அவரும் சிை பரிமசாதவனகளுக்குப்  பின் 

தங்கேணி  கற்போகி விட்டாள் என  உர்ஜிதப் படுத்தினார். டாக்டர் மகசவனுக்குத் 

தங்கேணியின் மதக நிவை பற்றி நன்கு கதரியும். பை தடவவ அவள் ோதவிடாய் 

காைத்தில் தன் வயிற்றில் அதிக மநா இருப்பதாகவும் இரத்த ஓட்டே அதிகம் என்று 

அவரிடம் முவறயிட்டு இருக்கிறாள். அதனால்  கற்ப காைத்தில் மிக கவனோக 

இருக்கும் படி டாக்டர் மகசவன் எச்சரித்து அனுப்பினார் . ைட்சுமி எவ்வளமவா  

கசால்லியும் மதாட்ட  மவவை குனிந்து கசய்யாேல் தங்கேணியால் இருக்க 

முடியவில்வை . பாரோன உரம் உள்ள வபவயத் தூக்கி ேண்ணுக்கு உரம் 

மபாடுவாள். அவதப் பை தடவவ கவனித்த   இராவேயா தான் மதாட்டத்வத 

கவனித்து ககாள்வதாகச்  கசால்லியும்  தங்கேணி மகட்க வில்வை 

“அம்ோ நீங்கள் வந்து மதாட்டத்வதப் பார்த்தால் ேட்டும் மபாதும். பாரம் 

தூக்காதீர்கள். குனிந்து மவவை கசய்யாதீர்கள். இது உங்களின் முதல் பிரசவம் . 

அைட்சியப் படுத்தாதீர்கள்”  என்று அன்பாக அவன் மவண்டியும் அவள் 

மகட்கவில்வை   . 

ஒரு நாள் குனித்து ேண்மவட்டியால் நிைத்வதக் ககாத்தும்  மபாது தங்கேணிக்கு 

கற்போகி நான்கு ோதத்துக்குள் கருச் சிவதவு ஏற்பட்டது , அவளின் கருப்வபவயக்  

கழுவி சுத்தப் படுத்தினார் டாக்டர் மகசவன் . சிை ோதங்களுக்குக் கருத் தரிப்பவதத் 

தவிர்க்கும் படி தங்கேணிவய எச்சரித்து டாக்டர் மகசவன் அனுப்பினார். 

 இந்த எச்சரிக்வகவயக்  ககாடுத்த ஒரு வருடத்துக்குள் இரண்டாம் தடவவயும் 

தங்கேணி கருவுற்றாள். . ஸ்மகன் கசய்து  பார்த்த கபாது ஆண் குழந்வத என்று 

கதரியவந்தது., ேகப் மபறுவவத்திய நிபுணர் அவவள இரு கிழவேக்கு ஒரு தடவவ 

பரிமசாதவனக்கு வந்து மபாகும் படி கசான்னார். 



அவர்கள் பயந்தது மபால் ஆறு ோதத்தில்  ,தங்கேணிக்கு  இரத்தப் கபருக்கு 

அதிகரித்து இண்டாவது தடவவயும்  கருச் சிவதவு ஏற்பட்டது தங்கேணியின் உயர் 

தப்பியது அவள் கசய்த கடவுள் புண்ணியம் . இனியும் கருத்தரிக்கக் கூடாது.அவளின் 

கருப்வபயில்  சிசு தங்காது . அப்படி கரு தரித்தால் தங்கேணியின் உயிருக்கு ஆபத்து 

ஏற்படைாம் என் டாக்டர்  எச்சரிக்வக கசய்தார் 

தங்கத்துவர தம்பதிகளுக்கு அது அதிர்ச்சிவயக்  ககாடுத்தது. தங்கள் கசாத்துக்கு ஒரு 

வாரிசு பிறக்கும் என எதிர்பார்த்த அவர்களுக்கு அது கபரும் எோற்றம். அவர்களுக்கு 

தங்கள் ேகள் தங்கேணியின்  உயிர் தான் முக்கியம். தர்ேலிங்கம், அதிர்ச்சியில் 

இருந்தான். ைட்சுமியின் ஆமைாசவனப் படி தர்ேலிங்கமும் தங்கேணியும் மவறு 

அவறகளில் இரவில் படுத்தனர் திருேணோகி இரண்டு வருடங்களுக்குள் 

தங்கேணியும் தர்ேலிங்கமும் விவாகரத்து  கசய்தவர்கள் மபான்ற  வாழ்க்வக 

வாழ்ந்தனர். இரவில் தர்ே லிங்கமும், இரவில் தன் அவறவயப்  பூட்டி கபரு 

மூச்மசாடு தூங்கப் மபாய் விடுவான். தங்கேணி தனது நிவைவய நிவனத்து  இரவில் 

கண்ணீர் விடுவாள், ேகளின்  நிவைவயக் கண்டு தங்கத்துவரயும்  ைட்சுமியும் என்ன 

கசய்வது என்று சிந்திக்கத் கதாடங்கினார்கள். 

 

***** 

  



அத்தியொயம் 6 

வொடதகத் ைொய் 

 

ஒரு குடும்பத்தில் கஸ்டம்  வரும் மபாது கதாடர்ந்து வரும் என்பார்கள்.  

தங்கேணிக்குக்  இரு தடவவகள் கருச்சிவதவுகள்  நடந்தது அவத கதாடர்ந்து 

இராவேயாவுக்கு இருவதவயப்  பாதிப்பு ஏற்பட்டு ஆஸ்பத்திரியில் அனுேதிகப் 

பட்டான் , .இதனால்  வள்ளிய்ம்ோ கசயல் இழந்து மபானாள் . விட்டில் உள்ள 

மதாட்டத்வத   கவனிக்க ஒருவரும் இல்வை. தர்ேலிங்கம் தனக்குத் கதரிந்த தூரத்து 

உறவினவரத் கதாட்டத்வத கவனிக்க நியமித்தான் . அது தங்கேணிக்குத் 

திருப்திவயக் ககாடுக்கவில்வை . அதனால் தங்கேணி கணவமனாடு பிரச்சவன 

பட்டாள். ேறுபுறம் தங்கள் இருவருக்கும் குழந்வத  பாக்கியம் இல்வை என்ற தாழ்வு 

ேனப்பான்வே  அவர்களுக்கு அவர்களுக்குத் கதரிந்த கநருங்கிய உறவினர்களின் 

விேர்சனங்கள் மவறு.  

தங்கத்துவர ேவனவியும் தர்ேனும்  தங்கேணியும் கதிர்காேத்துக்கு   யாத்திவர 

கசய்து தங்கேணியின்  வயிற்றில் ோவிளக்கு ஏற்றினார்கள் . அங்கு உள்ள  

காட்டுக்குள் ஒரு கபரிய ேரப் கபாந்துக்குள் தாடிமயாடு  இருந்த கபாந்து சாமிவயத் 

தரிசித்தனர். “ எல்ைாமே கதிர்க்காேக் கந்தன் கிருவபயால்  நல்ை படி நடக்கும்” 

என்று அவர் ஆசீர்வாதம் கசய்தார் . 

அவர்கள் கதிர்காேத்தில் இருந்து ககாழும்பு திரும்பியவுடன் ைட்சுமியின் 

கபரியம்ோவின் ேகள் டாக்டர் ோைதி இங்கிைாந்தில் இருந்து லீவில் ககாழும்புக்கு 

வந்திருந்தாள்  அவவள ஏமதா முருகன் அனுப்பியது மபால் அவர்களுக்கு இருந்தது.    

டாக்டர் ோைதி ைண்டனில் ேகற்மபறு  துவறயில் டாக்டராக மவவை கசய்பவள். 

தங்கேணியின்  குழந்வத இல்ைாத  பிரச்சவனவய டாக்டர் ோைதிக்கு  ைட்சுமி 

விரிவாகச் கசான்னாள். தங்கேணியின்  பிரச்சவன முழுவவதயும் மகட்ட ோைதி 

“சின்னம்ோ இதற்கு ஏன் கவவைப் படுகிறீர்கள் இந்த காைத்தில் ேருத்துவத் 

துவறயில் இது மபான்ற பிரச்சவனவயத் தீர்க்க வழி உண்டு. உங்கள் குடும்பத்தில் 

ஒரு  வாரிசு நிட்சயம் கிவடக்கும். ஒன்றுக்கும் மயாசிக்க மவண்டாம் ” . 

“நீ என்ன என் ேருேகவன இன்கனாரு திருேணம் கசய்யச் கசால்லுகிறாயா 

ோைதி”? 



“இல்வை சின்னம்ோ வாடவக தாய் முவற மூைம் உங்களுக்கு ஒரு மபரமனா 

மபத்திமயா கிவடக்க வழி உண்டு. இந்த  வழிவயப் பாவித்து இந்தியாவில் பை  

கபண்கள் தங்கள் கருப்வபவய நீரகம் ஒன்வற ககாடுப்பது மபால்  வாடவகக்கு 

விட்டு எராளோன பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள் . இந்த முவறயில் குழந்வத கபறுவது 

கவகுவாக முன்மனறிவிட்டது  நாமன ைண்டனில் எனது கஷ்டேர்களுள் 

இருவருக்கு இந்த வழியில் ஆமராகியோன குழந்வதகவள அவர்கள் வகயில்  

வாடவகத் தாய் மூைம் கபற்றுக் ககாடுத்திருக்கிமறன் . குழந்வதயின் ேரபணு 

தம்பதிகளுவடயது  வாடவகத் தாயுக்கும் குழந்வதயின்  ேரபணுவுக்கும் கதாடர்பு 

இல்வை” 

“நீ என்ன ோைதி கசால்லுகிறாய்” ைட்சுமி மகட்டாள். 

“சின்னம்ோ உங்களுக்கு புரியும் விதத்தில் கசால்ைப்மபானால் உங்கள் கசாந்த 

காருக்கு உங்கள் வீட்டில் பார்க் கசய்ய இடம் இல்ைாவிட்டால் வாடவக 

பார்கிங்கில் இடம் எடுத்து. பார்க் கசய்து பின் எடுத்து கசல்ைைாம் . கார் உங்களது 

ஆனால் வாடவக பார்க்குக்கு காசு ககாடுக்க மவண்டும்”   

“ோைதி இந்த சிகிச்வசவய இைங்வகயில் கசய்யைாோ.? சட்டம் என்ன 

கசால்லும்”?  

“ஆம் சின்னம்ோ இந்த சிகிச்வசவய இைங்வகயில் தனியார் வவத்தியசாவையில் 

கசய்யைாம். எனக்குத் கதரிந்த ஒரு சிங்கள கபண் டாக்டர் கசய்கிறா . ஆனால் 

ககாஞ்சம் பணம் கசைவாகும் . வாடவகத் தாயாக வர ஒப்புக்ககாள்வதற்கு கபரும் 

கதாவகயான பணம் ஒரு கபண் மகட்பாள்”. 

“எவ்வளவு ேட்டில் மகட்பாள் “? 

“எனக்குத் கதரிந்தேட்டில் இந்தியாவில் வாடவகத் தாயாகச் கசயல் பட இந்திய 

ரூபாய் 2 மில்லியன் ஆகும், இது பரிமசாதவன ஆஸ்பத்திரி கசைவு உட்பட., 

இைங்வக ரூபாயின் படிசுோர்    4 மில்லியன் ஆகும். 

இந்த கதாவக கசல்வந்தரான சித்தப்பாவுக்கு இது கபரிய காசு இல்வை நீங்களும் 

சித்தப்பாவும் தர்ேனும் ஆமைாசித்து முடிவு கசால்லுங்கள். தங்கேணியின் ஒப்புதல் 

அவசியம் மதவவ. பிறக்கும் குழந்வதயின் கபற்மறார் தர்ேனும் தங்கேணியும் 

என்பதால்  அவர்களுக்குச் சட்டச் சிக்கல் வராேல் கசய்ய மவண்டும்  .” 

“நல்ைது ோைதி எனக்கு ஒரு கிழவே தா, நான் எல்மைாமராடும் மபசி உனக்கு முடிவு 

கசால்கிமறன் 



ஒரு  கிழவேக்குப் பின் டாக்டர்  ோைதி தங்கத்துவர குடும்பத்தின் முடிவவ ோைதி 

மகட்டாள், அவர்கள் சிகிச்வசக்குப் பச்வசக் ககாடி காட்டினார்கள். 

“வாடவகத் தாவயத் கதரிவு கசய்வது உங்கள் குடும்பப் கபாறுப்பு சின்னம்ோ” 

என்றாள் ோைதி   

**** 

 

  



அத்தியொயம் 7 

சத்திர சிகிச்தச  

 

தங்கேணி . தர்ேலிங்கம் .  ைட்சுமி, தங்கத்துவர  ஆகிய நால்வவரயும்   டாக்டர் 

ோைதி தனக்குத் கதரிந்த  கதரிந்த வாடவக தாய் மூைம் குழந்வத கபறும் ேருத்துவ 

முவறயில் பை குழந்தவதகவள குடும்பகளுக்கு கபற்றுக் ககாடுத்த அனுபவம் 

உள்ள டாக்டர் திருேதி கஹேைதா அேரமசகராவவ கின்சி வீதியில்(Kynsey Road)  

உள்ள கிலினிக்கில்  சந்தித்து மபசஅவழத்துச் கசன்றாள். ஏற்கனமவ இரு 

குடும்பங்கள்  டாக்டவர சந்திக்க காத்திருந்தனர்  

மஹேைதாவும் ோைதியும் ககாழும்பு ேருத்துவக் கல்லூரியில் ஒன்றாகப்  

படித்தவர்கள. .சிமனகிதிகள் . முதலில் வந்திருந்த குடும்பகமளாடு மபசி முடித்த பின் 

மஹேைதா தன் அவறயில் இருந்து கவளிமய வந்து ோைதிவய கண்டவுடன்  

“ோலு, எப்படி நீ ைண்டனில் இருந்து ஸ்ரீ ைங்காவுக்கு வந்தனி”?  மஹேைதா 

ோைதிவய மகட்டாள்.  

ோைதிவய கஹோைதா  ோலு என்று உரிவேமயாடு கூப்பிடுவாள். கஹேைதாவவ 

ைதா என்று கசல்ைோக ோைதி கூப்பிடுவாள். ைதாவின் கபற்மறார்கள்  இருவரும் 

டாக்டர்கள். கஹேைதாவின்  கணவன் அேரமசகர  யுனி லிவர் ககாம்பனியில் உயர் 

பதவியில் இருப்பவர் .ைதா கண்டிவயச் மசர்ந்தவள்.  கஹேைதாவின் கபற்மறார் 

வீட்டுக்கு பை தடவவ ோைதி மபாய் இருக்கிறாள்.  

தன் சின்னம்ோ ைட்சுமி குடும்பத்வதயும்  தர்ேலிங்கம் குடும்பத்வதயும்   ோைதி  

கஹேைதாவுக்கு அறிமுக படுத்தவும் அவர்கள் பிள்வள இல்ைா பிரச்சவனப் பற்றி 

மபசவும்  டாக்டரின் அவறக்குள்  எல்மைாரும் கசன்றனர்.   

“ைதா நான் உன்மனாடு ஏற்கனமவ ஒரு தம்பதிகவள  பற்றி மபசிமனமன.  அது இந்த 

தர்ேலிங்கம் தம்பதிகள் பற்றியது தான்    இமதா. இருக்கிறாமவ இவ கபயர் 

தங்கேணி. எனக்கு சமகாதரி முவற அவவுக்கு  பக்கத்தில் இருப்பவர் தங்கேணி.யின் 

கணவன்  தர்ேன் என்ற  தர்ேலிங்கம். என் சின்னோவின் ேகள் தங்கேணி இரு முவற 

கருத்தரித்து கருச் சிவதவு ஏற்பட்டது அவளின் கருப்வபயில் சிறு கட்டிகள்(Polyps) 

இருந்து ஆப்மரஷன் கசய்து நீக்கப்பட்டது  . இவளுக்கு இப்மபா வயது 

இருபத்வதயிந்து.  கணவனுக்கு முப்பது வயது. இரு முவற கரு சிவதந்ததால் 

அவளின் கருவில் குழந்வத  தங்காது, என்பதால் அவர்களுக்கு குழந்வதகள்  



இல்வை. வருங்கைத்தில் அவர்களின் கசாத்துக்கு உரிவேயாக ஒரு வாரிசு இல்வை. 

அதுக்கு நீ உதவ மவண்டும்:  

“இவ கருத்தரிக்காேல் இருப்பது நல்ைமுடிவு. கருத்தரித்தால் பிரச்சவனகள் 

ஏற்றபடாைாம் “  டாக்டர் ைதா கசான்னாள்  

தங்கத்துவரவய ைதாவுக்கு  ோைதி சுட்டிக் காட்டி  

“இவர்   என் சித்தப்பா தங்கத்துவர.   ககாழும்பில் பிரபை நவக வியாபாரி. இவருக்கு  

கசல்வத்துக்கு குவறவில்வை  ககாழும்பில் இரணடு வீடு ேஸ்ககலியாவில் ஒரு 

கபரிய மதயிவை மதாட்டத்தில் பங்கு. துபாய் . சிங்கப்பூரில் நவக கவடகள் 

.தங்கேணி இவர்களுக்கு ஒமர ஒரு ேகள் ேட்டுமே. தர்ேன் குடும்பத்துக்கு அவசியம் 

ஒருகுழந்வத மவண்டும் அதுக்கு ைதா நீ  தான் உதவ மவண்டும் .  அவர்களுக்கு நான் 

ஏற்றகனமவ ேருத்துவ முவறயில்  குழந்வத கிவடக்க வழி கசய்யைாம் எனச் 

கசான்மனன்  ஆனால் அவர்கள் உன்னிடம் வாடவக தாய் வவத்திய முவற பற்றி சிை 

மகள்விகள் மகட்க விரும்புகிறார்கள் . நீ அந்த ேருத்துவ கசயல் மூைம் பை 

குடும்பங்களுக்கு  வாடவக தாய் மூைம் குழந்வதகள் கிவடக்க நீ  உதவி இருக்கிறாய்,  

அதனால் . அவர்களின் மகள்விகளுக்கு பதில் கசால்லி அவர்களின் சந்மதகத்வத 

நிவர்த்தி கசய்தால் நல்ைது அதன் பின் அவர்கள் முடிவு எடுக்கட்டும் “. 

“மிஸ்டர் அண்ட் மிசிஸ் தர்ேன்  வாடவக தாய் ேருத்துவ முவறயில் என்ன சந்மதகம் 

உங்களுக்கு உண்டு”? டாக்டர் ைதா மகட்டாள். 

“எங்களுக்கு இந்த  வவத்திய முவறப்படி குழந்வத கபறும் முவறவய சுருக்கோக 

கசால்முடியுோ டாக்டர் ? இதில் எங்கள் இருவரினதும் பங்குஎன்ன  ? தர்ேன் 

மகட்டான் .  

“ வாடவகத் தாவய பாவித்து கரு தரித்து குழந்வதவய கபறுவது ஆங்கிைத்தில் 

சமராகசி (surrogacy)  என்பர் உம்முவடய விந்துவவயும் உேது ேவனவியின் கருவில் 

இருந்து கவளிவரும் முட்வடவயயும் ஒரு பரிமசாதவனக் குழாயுக்குள்   ஓன்று மசர 

விட்டு, சிை நாட்களில் கரு உருவாகியவுடன் நீங்கள் நியமிக்கும் வாடவகத் தாயின் 

கருப்வபயுக்குள் உருவாகிய கருவவ  ோற்றுமவாம்  அதன் பின் பின் கரு அந்த 

வாடவக தாயின் கருப்வபயில்  வளரந்து சுோர் 38 முதல் 40வாரங்களில்  சிசுவாக 

கவளி வரும்.  

பைவவக காரணிகள் வாடவக தாய் கசயல்முவறயின் நீளத்வத பாதிக்கின்றன, 

ஆனால் கபாதுவாக நான்கு அல்ைது ஆறு ோதங்களுக்கு ஒரு ேருத்துவ ரீதியான 



தகுதியுள்ள  வாடவக தாவய கண்டுபிடித்து, பரிமசாதவன  குழாயுக்குள் உருவாக்கிய 

கருவவ வாடவக தாயின் கருப்வபயுக்குள் ோற்ற மவண்டும். பிறக்கும் குழந்வத  

உங்கள் இருவரின் ேரபணுவவ ககாண்டதாக இருக்கும் அதில் சந்மதகம் இல்வை.    

ஒரு வாடவக தாவய  கதரிந்து எடுக்கும் முடிவவ நவடமுவறப்படுத்துவது  முதல் 

படியாகும் இது அவ்வளவு இைகுவல்ை. பை ோதங்கள் எடுக்கும் . நல்ை 

அமராக்கியோன  35 முதல்   45 வயதுள்ள, ஏற்கனமவ பிள்வளகவள கபற்ற 

கருப்வபயில் பிரச்கவன இல்ைாத  கபண்ணாக இருந்தால் நல்ைது. அதுவும் கன்சர் 

மபான்ற ோற்ற முடியாத ஆபத்தான மநாய்கள் அந்த வாடவக தாயுக்கு  இருக்கக் 

கூடாது இைகுவில்  ஒரு வாடவகத் தாவய இந்தியாவில்  மதர்ந்து எடுக்கைாம். 

இைங்வகயிலும் அந்த வசதி உண்டு. அதிக கசைவாகும், கதரிந்து எடுத்த  வாடவகத் 

தாய் தகுதிவாய்ந்தவளா என்பவத தீர்ோனிக்க பை பரிமசாதவனகள்  நாங்கள்  

மேற்ககாள்மவாம்.   

வாடவகத் தாவய மதர்ந்து எடுப்பதுக்கு  சிை நிறுவனங்கள்  உதவுவது உண்டு . சட்ட 

கதாடர்புள்ள விசயங்கவள அவர்கள் கவனித்துக்  ககாள்வார்கள் அதற்கு அவர்கள்  

ககாமிசன் எடுப்பார்கள் . இதுமவ  முதல் படி. இது ஒரு கபரிய முடிவு. 

“அதன் பின் என்ன நடக்கும்”? தங்கேணி மகட்டாள்  

“ஒரு வாடகத் தாய் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட பிறகு, ேருத்துவ கசயல்முவற 

உண்வேயிமைமய கதாடங்குகிறது. ஒப்பந்தங்கள் வககயழுத்திட்டதும், ேருத்துவ 

நவடமுவறக்கு வாடவக தாவய தயார்படுத்து ஆரம்பிக்கப்படும். இது ஒரு 

கவற்றிகரோக கர்ப்பத்வத உறுதிப்படுத்துவதற்காக எந்த உடல் ரீதியற்ற 

தன்வேவயயும், ேனநை சுகாதார பிரச்சிவனவயயும் கவனோக பரிமசாதிக்படுகிறது 

. உடல் ேற்றும் ேன தயாரிப்பு பகுதி வாடவக தாய் ேருத்துவ  கசயல்முவறயில்  ஒரு 

கபரிய பகுதியாகும். 

“அது என்ன ேனநிவை தயாரிப்பு டாக்டர்”?  தங்கேணி மகட்டாள். 

ேனநிவை தயாரிப்பு  வாடவகத் தாயுக்கு  ேட்டுேல்ை உங்கள் இருவருக்கும் தான் . 

அது கருவில் வளரும் குழந்வதவய பாதிக்கைாம் , நீங்கள் மூவரும் இயற்வககு 

எதிராக முவறயில் ஒரு குழந்வத உருவாக்கப் மபாகுறீர்கள். உங்கள் மூவருக்கும் ஒரு 

மதவவ உண்டு. வாடவகத் தாய் பைர் ஏவழகள் . அவர்களுக்கு பணம் அவசியம் 

மதவவ. சிைர் தேது ஒரு நீரகம், ஈரலின்  ஒரு பகுதி , கண் மபான்றவற்வற பிறருக்கு 

விற்று பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள்   இது அவர்களின் ேனநிவைவய  கவகுவாக 

பாதிக்கும். தாம் கசய்வவத தேது ேதம்.,சமூகம்   ஏற்குோ என அவர்கள் சிந்திப்பது 



உண்டு. பின் விவளவுகவள பற்றி மயாசிப்பார்கள்  ேன அழுத்தம் இந்த சிகிச்வசயில் 

ஈடுபடுமவாருக்கும் குழந்வதக்கும்  தீங்கு விவளவிக்கும் வாடவக கருப்வபயின்  

சூழலில் உள்ள அபாயங்கவள முக்கியோக புரிந்து ககாள்ள மவண்டும் ேற்றும் 

இந்த வழிமுவற மூைம் குழந்வதவய  கபற மபாதிய ஆதரவு  மூவருக்கும் 

மவண்டும்.” 

“எங்களுகுத் கதரிந்த கபண் ஒருத்திவய மதர்ந்து எடுப்பது நல்ைத டாக்டர் “ ைட்சுமி 

மகட்டாள்.   

”கதரிந்த மதக ஆமராக்கியம் உள்ள ஒருவராக இருப்பின்மிக நல்ைது. உங்களுக்கு 

கதரியுோ குடும்பத்தில் ஒருவர் நீரகம் ஒன்வற தானம் கசய்வார்கள்,   உங்கள் 

கபற்மறார்களிடமிருந்தும், நீங்கள் கதரிந்து எடுக்கும் வாடவக தாயின் கநருங்கிய 

குடும்பத்தினருடனும் நண்பர்களிடமிருந்தும் கிவடக்கும் கபரும் ஆதரவு மிக 

முக்கியோனது. இந்த ஆதரவு ஒரு தனிநபரின் ேன ஆமராக்கியம் மீது கபரும் 

பாதிப்வப ஏற்படுத்துகிறது.  

“மவறு என்ன மதவவ டாக்டர் ”? தர்ேன் மகட்டான்  

“ அடுத்தது உடல் தயாரிப்புஉங்கள் ேனநைத்திறன் ேட்டுேல்ை உங்கள் மூவரின் 

உடல் ஆமராக்கியமும்முக்கியம் . வாடவகத் தாய்  முடிந்தவவர ஆமராக்கியோன 

உணவவ சாப்பிடுவமதாடு, சீரான உணவவ பராேரிக்க மவண்டும். பழங்கள், 

காய்கறிகள் ேற்றும் அவனத்து மதவவயான வவட்டமின்கள் ேற்றும் 

சப்ளிகேண்ட்ஸ் உடலின் கசயல்பாட்வட ஒழுங்காக பராேரிக்கவும் 

ஆமராக்கியோன குழந்வதவய வளர்க்கவும் உதவுகின்றன. கர்ப்பம் முழுவதும் 

ஊட்டச்சத்து ேற்றும் சேநிவையுடன் முழுவேயானது, ஆனால் கர்ப்பத்திற்கு 

முன்னும், குழந்வதக்கு அவர்களின் உடவை தயார் கசய்வதற்கும் மதவவயன 

உணவவ உட்ககாள்ள மவண்டும். உங்கள் உடல் முழுவவதயும் 

ஆமராக்கியோகவும், தயாரிப்பதாகவும் உறுதி கசய்ய உடல் இயங்க 

பரிந்துவரக்கப்படுகிறது 

“நானும் வாடவக தாயும்  ேருத்துகள் எடுக்க மவண்டுோ டாக்டர்”?   தங்கேணி 

மகட்டாள் 

டாக்டர் ைதா சிரித்தபடி “ ேருந்துகள் இல்ைாத வவத்தியோ?  

ேருந்துகள் கூட இந்த வவத்திய முவறக்கு ஒரு கபரிய பகுதியாக உள்ளது. கர்ப்பம் 

முடிந்தவவர கேன்வேயாகவும் குவறபாடற்றதாகவும் இருப்பவத உறுதி கசய்ய 



கர்ப்ப காைத்திற்கு முன்பும், கவவ்மவறு ேருந்துகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

முதைாவதாக, ஒரு இயற்வக கர்ப்பத்தின் ஹார்மோன்கள் தூண்டுவதற்கு பல்மவறு 

ேருந்துகவள வழங்குவதால், அதன் உடல் சரியான ஹார்மோன்கள் உற்பத்தி கசய்ய 

ஆரம்பிக்க முடியும்”  

“ டாக்டர் எனது கருப்வபயில் இருந்து முட்வடவய எப்படி  எடுப்பீர்கள் “ தங்கேணி  

மகட்டாள் 

“முட்வட முதிர்ச்சி அவடந்தவுடன், அவவ ஊசி மூைம் கபறுமவாம். . மதவவயான 

அளவு முட்வடகவள மீட்கடடுத்தவுடன், அவர்கள் ஒரு நாளுக்கு கநருங்கிய 

கண்காணிப்பில் வவக்கப்படுகிறார்கள். சராசரியாக இந்த குறுகிய கசயல்முவற 

முடிக்க சுோர் 10 நிமிடங்கள் ஆகும். 

அடுத்து, கருத்தரித்தல் மநரம் ஆகும். கபண்ணின் முட்வட கபறுவதற்கு 

முன்னர்,ஆணின்   விந்து ஒவ்கவாரு முட்வடயுடனும் மசகரிக்கப்பட்டு 

இவணக்கப்படுகிறது. 24 ேணி மநரத்திற்குப் பிறகு, கருத்தரித்தல் ஏற்பட்டுள்ளதா 

என்பவதப் பார்க்க முட்வட மிகவும் கநருக்கோக ஆராயப்படுகிறது. கருத்தரித்தல் 

கவற்றிகரோக நடந்தது என்றால், அவர்கள் அடுத்த 72 ேணி மநரத்திற்குள் 

கருப்வபக்குள் கசலுத்தப்பட மவண்டும் அல்ைது சராசரியாக 3 -4 நாட்களுக்கு ஒரு 

கருவியாக ஐந்து நாட்கவள எடுக்கும்மபாது, கருவுற்றிருக்கும் குழாய் வழியாக 

பயணம் கசய்ய தயாராக இருக்கிறார்கள். 

“அதன் பிறகு என்ன நடக்கும் டாக்டர்”? தர்ேன் மகட்டான்  

 

“அவடகாக்கும் 5 நாட்களுக்குப் பிறகு எம்பிமரா பரிோற்றம் நவடகபறுகிறது. ஒரு 

கேல்லிய ேற்றும் கநகிழ்வான வடிகுழாவயக் ககாண்ட ஒரு சிரிஞ்சி கருப்வபயில் 

கருப்வபவய இடோற்றுகிறது. இது ஒரு விவரவான ேற்றும் வலியற்ற கசயல்முவற 

ஆகும். மவகோன கசயல்முவற என்றாலும், வாடவக தாய் இந்த கருவுறுதல் 

ேருத்துவத்தில் ஓய்கவடுக்க மவண்டும்.” டாக்டர்    ைதா கசான்னார்  

“கசயல்முவறக்குப் பிறகு”? 

“கசயல்முவற முடிந்தவுடன், வாடவக தாய் கதாடர்ச்சியாக ேருத்துவரின் 

பராேரிப்பில் இருக்க மவண்டும், மதவவயான வவட்டமின்கவள எடுத்து இரத்த 

பரிமசாதவனகள் கபற மவண்டும். வழக்கோன பரிமசாதவனகள் ேற்றும் கவனிப்பு 

ஆகியவவ சுமராககி கசயல்முவறக்கு அவசியோனவவ, எந்த கர்ப்பத்வதப் 



மபாைவும், வாடவக தாயுக்கும் கருவில் இருக்கும் குழந்வதக்கும் 

ஆமராக்கியோனவவயாக இருப்பவத உறுதிப்படுத்துகின்றன. கர்ப்பம் முழுவதும் 

ஈஸ்ட்மராகென் ேற்றும் புமராகெஸ்ட்டிமரான் ஆகியவற்வறயும் 

எடுத்துக்ககாள்ளும்”  

“ வாடவக தாய் தீர்ோனித்தவுடன் உங்கவள அவமளாடு வந்து சந்திப்மபாம் .” 

ைட்சுமி கசான்னாள் 

”ஒரு மகள்வி. நீங்கள்  வாடவகத் தாவயத் மதர்ந்து எடுத்து விட்டீர்களா,? அல்ைது 

இந்தியாவுக்கு கசல்ை மயாசித்து இருக்கிறீர்களா”? 

“இந்தியாவுக்கு வாடவகத் தாய் ஒருத்திவய மதடிச் கசல்ை மவண்டிய அவசியம் 

இல்வை. எங்களுக்கு மிகவும் கதரிந்த, எங்கள்  வீட்டில் பை வருடங்கள் மவவை 

கசய்யும் வள்ளியம்ோ என்ற கபண்ணுடன் இவத பற்றி நானும்  ஏன் கணவரும் 

ஏற்கனமவ  மபசி இருக்கிமறாம். அவளின் கணவருக்கு வப பாஸ் சிகிச்வச  

அவசியம்  மதவவப் படுகிறது. அவளின் நிவை எனக்குத் கதரியும்.அவளுக்கு 

தங்கேணிக்கு  வாடவகத் தாயாக இருக்க முழு சம்ேதம். என்றாலும் என் சித்தி ேகன் 

வரதராொ  பிரபை வக்கீல். அவவரக் ககாண்டு வாடவகத் தாய் ஒப்பந்தம் 

எழுதினால் மபாச்சு”  ைட்சுமி கசான்னாள். 

 

”அவளுக்கு பிள்வளகள் உண்டா “? 

”ஒரு 16 வயதில் கபண் குழந்வத ஓன்று உண்டு. நல்ை மதக ஆமராக்கியோனவள் 

வள்ளியம்ோ அவளுக்கு வயது நாற்பத்தி  ஐந்து வயது இருக்கும்   அவளின் 

கணவரும் எங்கமளாடு தான் இருக்கிறான் ” தங்கத்துவர கசான்னார்..   

“நம்பிக்வக உள்ள உங்களுக்கு  கதரிந்தவர் ஒருவவர வாடவகத் தாயாக நியமிப்பது 

மிகவும் நல்ைது. சட்ட பிரச்சவனகள் பின்பு வராது” டாக்டர் ைதா கசான்னார்  

“டாக்டர் அதுவல்ைாேல் நாங்கள் அவளுக்கு வாடவக தாயாக  கசயல்பட  

ககாடுக்கும் பணம் அவளின் கணவரின் இருவதய ஒப்பகரசன் கசைவுக்கு    உதவப் 

மபாவது ேட்டுேல்ை அவளின் ஒரு ேகளின் திருேணத்துக்கும்  உதவுே” தங்கத்துவர 

கசான்னார்  



“உங்கள் மகஸ் சற்று வித்தியாசோனது. உங்கள் சிந்தவன ேனிதம் நிவறந்தது,  நன்கு  

கதரிந்த கபண் ஒருத்தி வாடவக தாயாகக் கிவடப்பது மிக அரிது.. அந்த 

வள்ளியம்ோவவ  நான் சந்திக்க மவண்டும் .அவுக்கு ஆங்கிைம் கதரியுோ “? 

”ஒரளவுக்குத் கதரியும் அவளுக்கு சிங்களம் கதரியும் ேஸ்ககலியாவில் பிறந்து  

வளர்ந்தவள் ஆச்மச”: ைட்சுமி கசான்னாள்  

“ அப்மபா அது மிகவும் நல்ைது ஒரு நாள் நீங்கள் நால்வரும் அவவளக் கூட்டி 

வாருங்கள்  நான் அவமளாடு மபச மவண்டும்” என்றாள்  டாக்டர் ைதா. 

"கசய்கிமறாம் டாக்டர்” தங்கத்துவர கசான்னார். 

 ***** 

  



அத்தியொயம் 8 

வொரிசு பிறந்ைது  

 

ஒரு வருடத்தில் ,மூை நட்சத்திரத்தில் ககாழு ககாழுகவன்று ஒரு ஆண் குழந்வதவய 

வள்ளியம்ோ கபற்கறடுத்தாள்.. சுக பிரசவம் நடந்த அன்று அவளுக்கு ஓரு நற் 

கசய்தி அவளுக்கு கசன்வனயில் இருந்து வந்தது. அப்பமைா வவத்தியசாவையில் 

இருந்து இராவேயாவின் இருவதய சிகிச்சவச கவற்ற்றிகரோக  முடிந்தது என் ேகள் 

கசல்ைம்ோ  அறிவித்தாள்  வள்ளியம்ோ உடமன தங்கத்துவரவய வக கூப்பி 

வணங்கி “ ஐயா உங்கள் நிதி உதவியால் என் புருசனின் உயர் பிவழத்தது என் தாலி 

காப்பாற்றப் பட்டது ” என்றாள் வள்ளியம்ோ கண்களில் கண்ணீர் ேல்க.  

“வள்ளியம்ோ  நீ என் குடும்பத்துக்கு கசய்த உதவிவய விட எங்கள் குடுேபம் 

உனக்கு கசய்த உதவி கபரிதல்ை , உன்னால் எங்கள் குடும்பத்துக்கு ஒரு வாரிசு 

கிவடத்திருக்கு” என்றார்  பணிவுடன் தங்கத்துவர    

மூை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்வத தங்கத்துவரயின் கசாத்துக்கு வாரிசாக 

இருந்து  அரசாளப் மபாகிறான்    அது சுக பிரசவம் என்மற கசால்ைைாம். 

குழந்வதவய பார்த்தவுடன் தங்கேணி 

ைட்சுமிவய பார்த்து “அம்ோ குழந்வதயின்   கண்கள் என் கண்கள் மபால் இருகிறது.. 

என் அத்தாவன . மபான்று நீண்ட வகவிரல்கள்”    .  

தங்கேணிக்கு குழந்வதவய  கண்டவுடன் ேட்டற்ற ேகிழ்ச்சி. குவறந்தது  ஐந்து 

தடவவ குழந்வதக்கு முத்தம் ககாடுத்து இருப்பாள்அது அவளுக்கு  எதிர்பாராத 

அனுபவம். 

“தங்கேணி அடிக்கடி குழந்வதவய ககாஞ்சாமத உன்னில் உள்ள கிருமிகள் 

குழந்வதக்கு மபாய் வருத்தத்வதக் ககாண்டு வரும். ஒவ்கவாரு தடவவயும் 

குழந்வதவய தூக்க முன்  உன் வககவள கழுவிய பின் தூக்கு.”  தாய் ைட்சுமி 

ேகளுக்கு கசான்னாள். 

“சரி அம்ோ அப்படிமய கசய்கிமறன்” தங்கேணி தாயுக்கு பதில் கசான்னாள். 

தங்கேணியும், தர்ேனும் வள்ளியம்ோவவ பார்த்து  

“வள்ளியம்ோ எங்களுக்கு ஒரு ேகவன கபற்றுககாடுத்ததுக்கு நன்றி. என் கருப் 

வபயில்  விவதக்க முடியாத விவத உன் கருவில் விவதத்து,  வளர்ந்து, ஒரு 



பிரச்சவனயும் இல்ைாேல் கவளிமய இந்த உைகுக்கு  வந்துள்ளது. இனி இவன் 

எங்கள் ேகன் ேட்டுேல்ை நீ கபற்ற பிள்வள கூட” என்றாள் தங்கேணி . 

தங்கத்துவரயும் ைட்சுமியும் தங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு வாரிசு பிறந்தது என்று 

பூரிப்பவடந்தனர் . டாக்டர் ோைதிக்கும், டாக்டர் கஹேைதாதவுக்கும் தங்கள் 

நன்றிவயத் கதரிவித்தனர். 

“ஐயா ேருத்துவ கசைவு பில் உங்களுக்கு இரு நாட்களில் வரும். நீங்கள் அவத ஒரு 

கிழவேக்குள் கட்டைாே”: டாக்டர் மஹேைதா சிரித்த படிமய கசான்னாள் ’ 

“என் சிமனகிதி ைதா தன் பிஸ்னசில் மிகவும் கவனம் அமதாடு தன் 

வாடிக்வகயாளர்கள்  ேனத் திருப்திக்கு ஏற்றவாறு எடுத்த காரியத்வத கசய்து 

முடிப்பாள். என் சிமனகிதி நல்ை வகராசிக்காரி” என்றாள்  ோைதி. 

“குழந்வதயும் வாடவகத் தாயும் என் கவனிப்பில் இரு வாரங்கள் இருப்பார்கள். 

பிறந்த குழந்வதக்கு சிை பரிமசாதவனகள் கசய்யமவண்டும் அமதாடு வாடவக தாய் 

தன் உடைவைக் கவனித்துக் ககாள்ள  மவண்டும்:” காரணம் குழந்வதக்கு குறிந்தது 

மூன்று ோதம் தாய் பால் புகட்ட மவண்டும்”   என்றாள் டாக்டர் மஹேைதா  

“டாக்டர் நான் என் ேகனக்கு தாய் பால் ககாடுக்கமுடியுோ” தங்கேணி மகட்டாள் 

“முடியும் அவத பற்றி நீரும் நானும்    தனியாகப் மபசுமவாம்” இதுக்கு சிை 

மேம்பட்ட தயாரிப்பு மதவவப்படும், தாய்ப்பால் வாடவக தாய் மூைம் பிறக்கும் 

குழந்வதக்கு தாய்ப்பால் தன முட்வடவய ககாடுத்த தாய் பால் ககாடுப்பது பிற 

பிறப்புரிவேவயப் பராேரிப்பதில் இருந்து மவறுபட்டதல்ை.  

உங்கள் குழந்வதயின் பிறப்புக்கு ஒரு ோதத்திற்கு முன், உங்கள் ேருத்துவர் 

ஹார்மோன்கள் (கபாதுவாக பிறப்பு கட்டுப்பாட்டு ோத்திவரகள்) பரிந்துவரக்க 

முடியும். இந்த ஹார்மோன்களின்  "தந்திரம்" உங்கள் உடவை நிவனக்கும்படி 

கர்ப்போக நிவையியல் வவத்திருக்கும், இது பால் உற்பத்தியின் 

முன்மனாடியாகுடாக்டர் ைதா கசான்னாள் 

“அது பிரச்வன இல்வை. டாக்டர்  வள்ளியம்ோ எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தி 

அவளும் புருசனும் எங்களின் அவுட் கஹௌசில் வாழ்கிறார்கள்.  வள்ளியம்ோ 

எங்களுக்கு பை வருடங்கள் அறிமுகோனவள் அவளின்  உடல் நைத்வத நான் 

கவனித்துக் ககாள்கிமறன்   ”ைட்சுமி  கசான்னாள் 



“டாக்டர் எங்கள் அவறயில் குழந்வதக்கு கதாட்டில் ேற்றும் மதவவயான 

கபாருட்கள் கரடி. குழந்வதவய  தங்கேணி அல்ைது என் ோமி கவனித்துக் 

ககாள்வார்கள். இன்னும் சிை நாட்களில் சாத்திரியாமராடு கைந்து ஆமைாசித்து 

குழந்வதக்கு கபயர் வவப்மபாம்”   : என்றான் தர்ேன். 

“என் ேகள் தங்கேணிக்கு  குழந்வத  வளர்த்து அனுபவம் இல்வை அதனால் நான் 

அவத  கவனித்துக் ககாள்கிமறன்.  டாக்டர் குழந்வதக்கு மபாலிமயா குக்கல், 

சின்னம்வே. ேணல் வாரி அம்வே  

 மபான்ற மநாய்களக்குகு தடுப்பு ஊசி ககாடுக்க உங்களிடம் கூட்டி வருமவாம்”   

என்றாள் ைட்சுமி  

குழந்வத பிறந்த இரு நாட்களின் பின் குழந்வதவயயும் வள்ளியம்ோவவயும் 

வீட்டுக்கு கசல்ை டாக்டர் அனுேதித்தார். 

வீட்டுக்கு மபானபின் குழந்வதக்கு கபயர் சூட்டு விழாவுக்கு ஆயித்தம் நடந்தது  . 

மூை நட்சத்திரத்தில் பிறந்த படியால் ே, ோ, மி , மு  ஆகிய கசாற்களில் ஆரம்பிக்கும் 

கபயராக  சாஸ்திரி வவக்கச் கசான்னார் 

தங்கேணி உடமன” அம்ோ எனக்கு என் ேகனுக்கு முத்துராசா என்ற கபயர் வவக்க 

விருப்பம்” என்றாள்.  

அவள் குழ்ந்வதவய கபற்றுக் ககாடுத்த வள்ளியம்ோவிடம்  ஒரு வார்த்வத கூட 

மகட்கவில்ைவை . ைட்சுமிக்கும் தங்கத்துவரகும் ேகள் கசய்தது பிடிக்கவில்வை 

உடமன ைட்சுமி  வள்ளியம்ோவவ பார்த்து. வள்ளி உனக்கு முத்துராசா என்ற கபயர் 

பிடித்திருக்கா”? என்று மகட்டாள். 

“ அம்ோ நீங்கள் எந்த கபயர் வவத்தாலும் எனக்கு பிடிக்கும் இனி இவன் உங்கள் 

குழந்வத. நான் “ராசா” என்று கூப்பிடுமவன்” என்றாள் புன்முறுவமளாடு  

"அவன் இனி எங்கள் வீட்டின் முத்து” என்றாள் தங்கேணி.    

குழந்வதயினாமைா அல்ைது குழந்வதப் கபற்றத் தாயினாமைா இவறவனுக்குத் 

தீட்டு ஏற்படுவதில்வை  குழந்வதப் பிறந்த பதினாறாம்  நாள் கபயர் சூட்டு விழா  

வவக்க தீர்ோனித்தனர் தங்கத்துவர குடும்பம். 

**** 

அன்று காவை தங்கத்துவர குடும்பத்மதாடு முருகன் மகாவிலுக்குச் கசன்று 



வழிபட்டுத் திரும்பியவுடன் உற்றார் உறவினர், நண்பர்களுக்ககன வீட்டில் கூட்டு 

வழிபாட்டிவன வீட்டின் நடுக்கூடத்திமை முருகனின் திருவுருவப் படத்திவன, ஒரு 

பீடத்தில் இருத்திக். தங்கத்துவர  இக்கூட்டு வழிபாட்டிவன முன்நின்று நடத்தினார். 

குழந்வதக்கு திருநீறு அணிவித்தப் பிறகு குழந்வதவயத் கதாட்டிலில் இட்டுப் 

கபயர் சூட்டும் வவபவத்வத கதாடங்குவார்கள். 

 நன்கு அழகு கசய்யப்பட்டத் கதாட்டிலிமை குழந்வதயின் தாவயச் சார்ந்த 

பாட்டியும் குழந்வதயின் தந்வதவயச் சார்ந்த பாட்டியும் ஒரு மசரக் குழந்வதவயத் 

கதாட்டிலில்இட்டார்கள் . குழந்வதவயத் கதாட்டிலில் இட்ட அவர்கள், 

குழந்வதயின் கபயவர முத்துராசா என்று  மூன்று முவற உரக்கச் கசால்லி 

அவழத்துத் திருநீற்றிவன அணிவித்துத் கதாட்டிவை கேல்ை அவசத்துத் தாைாட்டுப் 

பாடினார்கள் . கபயர் சூட்டும்  விழா முடிந்த்தும் சனண்முகாஸ் உணவகத்தில் 

இருந்து எல்மைாருக்கும் பகல் ேரக்கறி  மபாசனம் பகிரப் படட்து. பைர் குழந்வதக்கு 

தங்க நவககள் பரிசாக் ககாடுத்தனர். 

 

***** 
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ைொயன்பு  

 

வள்ளியம்ோவின் கருவில் உருவாகிப் பிறந்த ஆண் குழந்வத மதாற்றத்தில் 

தங்கேணி மபால் இருந்தது. அவளின் நிறம், கண்கள். அது அவளுக்குத் திருப்திவயக் 

ககாடுத்தது.  வள்ளியம்ோவுக்கு  தான் ககாடுத்த வாக்குறுதியின் படி 

இராவேயாவின் இருதய சிகிச்வச மதவவயான முழு கசைவவயும் தங்கத்துவர   

ககாடுத்தார். அமதாடு வள்ளியம்ேோவின் ேகள் கசல்ைம்ோவின் திருணத்துக்கு ஒரு 

இைட்சம் ரூபாய் ககாடுத்தார். வள்ளியம்ோ அவத எதிர் பார்க்கவில்வை. 

பிறந்த  குழந்வதக்கு தாய்ப் பால் மூன்று ோதம் வவர வள்ளியோ  ககாடுத்தாள்  

குழந்வத அவமளாடு படுத்தது. விவளயாடியது தங்கேணி அவறக்கு ஆட்மசபிக்க 

வில்வை.  தங்கேணியும்  தர்ேனும்அடிக்கடி  குழந்வதவய தம் அவறக்குத் தூக்கிச் 

கசன்று விவளயாடுவார்கள், குழந்வதக்கு அட்சரக் கூட்டுச் சங்கிலி மபாட்டனர்.  

மகாவிலுக்குக் கூட்டிச் கசன்று கோட்வட தட்டி   காது குத்தினார்கள் . எல்ைா  

சடங்குகளிளும் வள்ளியம்ோவும் இராவேயாவும்  , பங்கு ககாண்டார்கள்   .  

வள்ளியம்ோவுக்கு தன்வன அறியாேமை முத்துராசா மேல் ஒரு பாசம் உருவாகியது. 

அவனுக்கு உணவு ஊட்டி விடுவாள். அவாமனாடு மசர்ந்து விவளயாடுவாள்.  

அவனுக்கு உடலுக்கு ஏதும் என்றால் அவள் பதறப் மபாவாள். குழந்வதயின்    

கபயவர தர்ேலிங்கம் முத்துராசா என்று பதிவு கசய்தனர் எல்மைாரிடமும் கைந்து 

ஆமைாசித்து  குழந்வத பிறந்த  ொதகத்வத சாஸ்திரியிடம் காட்டி அவர் கசான்னபடி    

குழந்வதக்கு வவத்த கபயர்  முத்துராசா. வீட்டில் குழந்வதவய முத்து என்று 

கசல்ைோக் அவழத்தனர்  அந்த குழந்வத தங்கத்துவரயின்  குடும்பத்துக்கு ஒரு 

முத்தாகத் திகழ்ந்தான். அவன் பிறந்த காைமோ என்னமவா தர்ேலிங்கத்துகு பதவி 

உயர்வு கபற்று நிறுவனத்தின் உப தைவைவரானான். 

 தங்கத்துவர தனக்குள் ஒரு திட்டம் மபாட்டிருந்தார் காைப்மபாக்கில் முத்து 

வளர்ந்ததும் தன் வணிகத்வத அவன் வகயில் ககாடுப்பது என்று. அவதமய ைட்சுமி 

விரும்பினாள் முத்து மபரன் மபத்தியின் கசல்ைப் பிள்வளயாக  வளர்ந்தான். 

தங்கேணிக்கு தன் ேகன் முத்மதாடு வள்ளியம்வேயும் இராவேயாவும் கநருங்கிப் 

பழகுவது அவ்வளவுக்குத் திருப்தி இல்வை தன் ேனதில் உள்ளவத தாய் 

ைட்சுமிக்குச் கசால்லி முவறயிட்டாள். 



  

“அம்ோ என் ேகன் முத்துவவ தன் ேகன் மபால்  வள்ளியம்வே நடத்துவது எனக்கு 

அவ்வளவுக்கு பிடிக்கவில்வை.அவளின் ேகள் கசல்ைம்ோ இங்கு வரும் மபாது 

தம்பி முத்து  என்று கசால்லி அவமனாடு விவளயாடுவவதக் கண்மடன். என் ேகன் 

முத்து அவளின் தம்பி இல்வை . எனது  கருப்வபயில் என் முட்வடயிலும்  என் 

கணவர் தர்ேனின் விந்துவிலும்  உருவாகியவன் என் ேகன் முத்து. அவன் உடலில் 

எங்கள் இருவரினதும் ேரபணுக்கள்  இருக்கிறது. அம்ோ இவத நீங்கள் 

வள்ளியம்ோவுக்கு கசால்லி அவவள என் ேகன் முத்துமவாடு கநருங்கிப் 

பழகுவவத நிறுத்தங்கள் . என் ேகனுக்கு அவன் எப்படி உருவானவன் என்பவத 

ேட்டும் என் ேகனுக்குச்   கசால்லி விடாதீர்கள். அதனால் பிரச்சவன வரைாம் ” 

தங்கேணி தாயுக்கு ஆதங்கத்துடன் கசான்னாள் 

“ ேணி  உனக்கு தாயன்பு என்பது என்ன கவன்று கதரியாது. உன்வனக் கஷ்டப் 

பட்டுப் கபற்று எடுத்து, பாலூட்டி வளர்த்த  எனக்கு அதன் உணர்வு கதரியும். 

எவதயும் எதிர்பார்க்காேலும் மகட்காேமை ககாடுப்பது தான் தாயின் அன்பு. எல்ைா 

அன்புகளிலும்  மேைானது. உன் ேகன் வள்ளியம்ோவின்   கருப்வபயில் வளரும் 

மபாது, பசிக்கும் மபாது, அவன் ககாடுத்த உவதவய அவள் உணர்ந்து இருப்பாள் . 

அவன்  வளர மதவவயான உணவவ வள்ளியம்ோ ககாடுத்தவள். நீ அல்ை . உன் 

கருப்வபயில்  வளர முடியாத உன் விவதவய தன் கருப்வபயில் விவதத்து  

தன்வனமய  பை ோதங்கள் வவதத்துப்  கபற்கறடுத்து உன் வகயில் தந்தவள்  

வள்ளியம்ோ. முத்துவிடம் இருந்து அவன் வளர்ந்ததும் எவதயும் 

எதிர்பார்க்கவில்வை அவன் மவவை கசய்து சம்பாதிக்கும் பணத்தில் சிறிதளவும்  

அவள் எதிர்பார்க்கவில்வை  அவள் இறந்ததும் அவள் உடலுக்கு முத்து ககாள்ளி 

வவக்கப் மபாவதில்வை. அவதச் கசய்ய அவளின் அக்கா ேகன்  மவலுச்சாமி 

இருக்கிறான் . அவத அவள் எனக்கு ஒரு சேயம் கசால்லியும்  இருக்கிறாள். ஓன்வற 

ேட்டும் நிவனவில் வவத்துக் ககாள் தங்கேணி , உனது கருப்வபவயல் குழந்வத  

தங்கமுடியாது என்று டாக்டர் கசான்னதும்  நீ  எவ்வளவு துடி துடித்துப் மபானாய்  

என்று எனக்கும் உன் அப்பாவுக்கும் ,உன் அத்தான் தர்ேனுக்கும் கதரியும் . நல்ை 

காைம் என் கபரிய்ம்ோவின்  ேகள் டாக்டர் ோைதி உன் பிரச்சவனவயத் தீர்க்க வழி 

கசான்னாள் . உன் குழந்வதவய சுேக்கும் அறிமுகம் கதரியாத  வாடவகத் தாய் 

ஒருத்திவய ஏகென்சி மூைம் அதிக பணம் ககாடுத்து இந்தியாவில் ஒழுங்கு 

கசய்திருக்கைாம்.  அதனால் பின் வரும் சட்ட விவளவுகளும்  பிரச்சவனகளும்  

எேக்குத் கதரியாது. அந்த கபண் வயிற்றில் வளர்ந்து பிறந்த குழந்வதவயப் 



பணயோக  வவத்துத் கதாடர்ந்து எங்களிடம் அவள் பணம் மகட்கைாம் அல்ைவா. 

ஆனால் அந்த நிவை உனக்கு ஏற்படவில்வை. அந்த இந்திய வாடவகத் தாய் 

எப்படிப் பட்டவள் என்று எேக்குத் கதரியாது. எங்கமளாடு  எங்கள் குடும்பத்தில் 

ஒருத்தியாகப் பை வருடங்கள் இருக்கும்  வள்ளியம்ோ உன் குழந்தவதக்கு 

வாடவகத் தாயாக இருக்கச் சம்ேதித்தது நீ  எடுத்த நல்ை முடிவு . அமதாடு நாம்  

வள்ளியம்ோவுக்கு ககாடுத்த பணம் இராவேயாவின் உயிவரக் காப்பாற்றியது 

.வள்ளியம்ோ தன்வன வாடவகத் தாயாகச்  கசயல் படச் சம்ேதித்தது  வணிகம் 

மநாக்கத்மதாடு இல்வை. தன்  புருசன் உயிவரக் காப்பாற்றவும், உன் கவவைவயப் 

மபாக்கவுமே  அவள் சம்ேதித்தாள்   . அவத  உன் ேனதில் வவத்துக் ககாள். முத்து 

உனதும் உன் கணவரினதும் ேகன்  என்பது ேருத்தவ சட்ட ரீதியான உண்வே. அவன் 

இரத்தத்தில் ஓடுவது உங்கள் இருவரினதும் ேரபணு என்று எனக்கும் உன் 

அப்பாவுக்கும் கதரியும் நீ அவத  கசால்லிக் காட்டத் மதவவயில்வை.” என்றாள் 

ைட்சுமி சற்று சற்றுஉரத்த  குரலில்  

 

தங்கேணி தாய் சந்வத மகட்டு சிந்தித்தாள். தான் தாவுக்குச்  கசான்னது தவறு 

என்பவத உணர்ந்தாள் 

தன் ேகன் முத்துராசா பிறக்க வள்ளியம்ோவின் பங்கும் இருந்தது என்பது 

அவளுக்குப் புரிந்தது  

“அம்ோ என்வன ேன்னித்து விடுங்கள். இனி நான் வள்ளியம்ோவவ எனது 

அக்காவாகக் கருதிப் பழகுகிமறன்.  

அவ என் ேகனின் கபரியம்ோவாக இருக்கட்டும் அவத  என் அத்தானுக்கு  நான் 

எடுத்துச் கசால்லுகிமறன்” தங்கேணி கசான்னாள். 

அவறயில் இருந்து முத்து சிரிக்கும் குரல் மகட்டது. 

 

 

***** 


